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Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română
teritoriul României un mediu de afaceri solid şi bine fundamentat, printre obiectivele Agenţiei regăsindu
şi organizarea de activităţi de consultan
formare profesională. Încă de la înfiinţare, din anul 2001, Agenţia a întreprins activităţi care au avut în 
vedere dinamizarea activităţilor economice. De asemenea, Agenţia a întreprins activităţi de stimulare a 
solidarităţii şi integrării sociale, prin implicarea unui număr de voluntari în acţiuni de con
persoanelor de etnie romă, precum şi a persoanelor provenite din medii defavorizate în vederea integrării 
şi accesului la educaţie şi şcoală. ww

 

FORUM GROUP este o companie privată care activează pe pia
umane, încă din anul 1999. Pe lângă consultan
au ca scop îmbunătăţirea accesului şi a participării 
beneficiază de o echipă de experți capabilă să proiecteze, să gestioneze și să evalueze toate formele de 
proiecte europene, să construiască partener
de implementare a proiectului, asigurându
 
TURDA SALINA DURGĂU, al cărei unic ac
Turda, și Hotelul Potaissa cu Complexul Balnear și Centrul SPA, Centrul de Informare Turistică, Bazinul de 
Înot Turda și Ștrandul Durgău. Baza de tratament situată în salină dispune de dotări necesare trat
afecțiunilor respiratorii. Salina Turda, partener strategic al proiectului “Wokcall”, este o atracție turistică 
unică în România și nu numai. Aici activitatea recreativă se îmbină armonios cu cea medicală și cu cea 
educațională. În plus, Salina Turda constituie astăzi un adevărat muzeu de istorie a mineritului în sare. 
Numărul tot mai mare de turisti, sosi
confirmare a valorii turistice a acesteia. 
 
Asociația EDUTECO este o organizaţie neguvernamentală, constituită în scopul realizării de programe 
proiecte educaționale dedicate copiilor, tinerilor și altor categorii defavorizate, facilitând
acestora la un mediu informat, echilibrat, cultural 
confruntă grupurile vulnerabile: lipsa de informare

informare asupra specificul activită
de formare profesională relevante, gradul redus de con
etc. www.eduteco.org  
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Parteneriatul proiectului 

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română –ACAR a fost înfiinţată cu scopul principal de a realiza pe 
teritoriul României un mediu de afaceri solid şi bine fundamentat, printre obiectivele Agenţiei regăsindu
şi organizarea de activităţi de consultanță, training, consiliere vocațională,  dezvoltare p
formare profesională. Încă de la înfiinţare, din anul 2001, Agenţia a întreprins activităţi care au avut în 
vedere dinamizarea activităţilor economice. De asemenea, Agenţia a întreprins activităţi de stimulare a 

ii sociale, prin implicarea unui număr de voluntari în acţiuni de con
romă, precum şi a persoanelor provenite din medii defavorizate în vederea integrării 

www.acar-eu.ro 

companie privată care activează pe piața de consultanță în managementul resurselor 

, încă din anul 1999. Pe lângă consultanță, Forum Group dezvoltă și proiecte cu 
au ca scop îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii

ți capabilă să proiecteze, să gestioneze și să evalueze toate formele de 
proiecte europene, să construiască parteneriate strategice, acorduri multilaterale 
de implementare a proiectului, asigurându-se de îndeplinirea obiectivelorpropuse.  

, al cărei unic acționar este Municipiul Turda, administrează, pe lângă Salina 
și Hotelul Potaissa cu Complexul Balnear și Centrul SPA, Centrul de Informare Turistică, Bazinul de 

și Ștrandul Durgău. Baza de tratament situată în salină dispune de dotări necesare trat
țiunilor respiratorii. Salina Turda, partener strategic al proiectului “Wokcall”, este o atracție turistică 

și nu numai. Aici activitatea recreativă se îmbină armonios cu cea medicală și cu cea 
urda constituie astăzi un adevărat muzeu de istorie a mineritului în sare. 

Numărul tot mai mare de turisti, sosiți din cele mai îndepărtate arii geografice pentru a vizita salina sunt o 
confirmare a valorii turistice a acesteia. http://salinaturda.eu  

este o organizaţie neguvernamentală, constituită în scopul realizării de programe 
ționale dedicate copiilor, tinerilor și altor categorii defavorizate, facilitând

acestora la un mediu informat, echilibrat, cultural și economic; Asociația a identificat problemele cu care se 
lipsa de informare despre posibilitățile de formare profesională, lipsa de 

ificul activităților de consiliere și orientare, gradul redus de furnizare a programelor 

relevante, gradul redus de conștientizare a importanței integrării pe piața muncii 
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a fost înfiinţată cu scopul principal de a realiza pe 
teritoriul României un mediu de afaceri solid şi bine fundamentat, printre obiectivele Agenţiei regăsindu-se 

ță, training, consiliere vocațională,  dezvoltare personală, mediere, 
formare profesională. Încă de la înfiinţare, din anul 2001, Agenţia a întreprins activităţi care au avut în 
vedere dinamizarea activităţilor economice. De asemenea, Agenţia a întreprins activităţi de stimulare a 

ii sociale, prin implicarea unui număr de voluntari în acţiuni de consiliere a 
romă, precum şi a persoanelor provenite din medii defavorizate în vederea integrării 

ță în managementul resurselor 

ță, Forum Group dezvoltă și proiecte cu fonduri europene care 
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii. Compania 

ți capabilă să proiecteze, să gestioneze și să evalueze toate formele de 
iate strategice, acorduri multilaterale și să monitorizeze modul 

se de îndeplinirea obiectivelorpropuse.  www.forumgroup.ro. 

e Municipiul Turda, administrează, pe lângă Salina 
și Hotelul Potaissa cu Complexul Balnear și Centrul SPA, Centrul de Informare Turistică, Bazinul de 

și Ștrandul Durgău. Baza de tratament situată în salină dispune de dotări necesare tratamentului 
țiunilor respiratorii. Salina Turda, partener strategic al proiectului “Wokcall”, este o atracție turistică 

și nu numai. Aici activitatea recreativă se îmbină armonios cu cea medicală și cu cea 
urda constituie astăzi un adevărat muzeu de istorie a mineritului în sare. 

ți din cele mai îndepărtate arii geografice pentru a vizita salina sunt o 

este o organizaţie neguvernamentală, constituită în scopul realizării de programe și 
ționale dedicate copiilor, tinerilor și altor categorii defavorizate, facilitând astfel accesul 

ția a identificat problemele cu care se 
țile de formare profesională, lipsa de 

gradul redus de furnizare a programelor 

știentizare a importanței integrării pe piața muncii 
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